Këtu gjeni
informacione mbi App
paralajmërues të koronas së
qeverisë federale në gjuhën
Tuaj amtare.

ÇFARË DUHET
TË DINI TANI MBI
KORONAN

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-warn-app

E rëndësishme:
Me një vaksinë kundër
Koronas ju mbroni veten
dhe të tjerët

Këshilla për sjelljen, kodi i punës dhe rregullat
në lidhje me udhëtimin me një shikim

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-virus

Shëndeti
SI MUND TË MBROJ VETEN DHE TË TJERËT?

Të gjithë mund të ndihmojnë, për ta luftuar koronavirus. Mbajini kontaktet me njerëzit e tjerë mundësisht
të vogla dhe kufizohuni në një rreth personash, i cili nuk ndryshon. Vetëm kështu mund të mënjanonin
infektimin. Gjithmonë e rëndësishme:

1,5 m

Që të lani duart
(minimumi për
20 sekonda)

•

Mbani të 1,5 metra
distancë kundrejt
njerëzve të tjerë.

•

•

Mbani një mbulesë
për gojën dhe
hundën.

PSE DUHET TË VAKSINOHEM
KUNDËR KORONAVIRUSIT?
●

●

●

Ju mbroni veten, të afërmit tuaj dhe personat e
kontaktit.
Vaksina është më dëshirë dhe falas. Në numrin
e telefonit 116 117 informoheni se kur mund të
vaksinoheni.
Vaksinat u kontrolluan me kujdes për sa i përket
tolerancës, sigurisë dhe efektivitetit.

Kollitni ose teshtini
në këndin e bërrylit
ose në një facoletë.

•

Ajrosni mjaftueshë
ambientet e mbyllura.
•

ÇFARË DUHET TË BËJ, NËSE BESOJ
QË JAM INFEKTUAR?
Keni pasur kontakt personal me një person, te i cili
u vërtetua që ishte i infektuar me koronavirus?
Telefononi menjëherë zyrën tuaj të shëndetit! Edhe
atëherë, nëse nuk dallohen shenja të sëmundjes.
Në numrin e telefonit 116 117 ju informoheni se ku
mund të testoheni. Deri sa të mbërrijë rezultati, ju
qëndroni në shtëpi!

JETA PUBLIKE
NË HAPËSIRËN PUBLIKE VLEN:
Mbani një distancë minimale prej
1,5 m. Në vendet e mëposhtme
duhet të mbani një maskë
mjekësore: në transportin publik,
gjatë kryerjes së blerjeve në vendet
me qarkullim publik dhe vende të
hapura me shumë njerëz. Ajo është
e nevojshme edhe në vendin e
punës, nëse nuk mund ta mbani në
mënyrë të sigurt distancën 1,5 m.

Vaksinimi i plotë duhet të jetë kryer
të paktën 14 ditë më parë.

ÇFARË VLEN DUKE FILLUAR NGA
NJË INCIDENCË MBI 100?
Kufizimi federal i emergjencës që
u dakortësua ndërmjet federatës
dhe landeve – që përfundon me
30 qershor 2021 – parashikon
masa të ndryshme në incidenca
mbi 100. Restorantet dhe kafetë
mbeten të mbyllura (marrja dhe
Të vaksinuarit plotësisht ose
lëvrimi i mundshëm). E njëjta gjë
personat e shëruar nga sëmundja
vlen për baret, klubet, teatrot,
COVID lejohet të takohen ndërmjet sallat e koncertit, kinematë, parqet
tyre në një numër sipas dëshirës. Në për kalimin e kohës së lirë, klubet
takimet me personat jo të vaksinuar sportive, pishinat, palestrat dhe
ato nuk numërohen. Ato nuk kanë
studiot e kozmetikës. Deri në
kufizime në lëvizje dhe janë të
një incidencë prej 150 shumica
barasvlershëm me personat e testuar e dyqaneve mbeten të hapura.
negativ. Si provë për shërimin vlen
Klientëve ju nevojitet një orar i
një test laboratorik (PCR, PoC-PCR) konfirmuar dhe një test negativ.
i cili është kryer minimumi para
28 ditësh ose maksimumi para 6.
Ndërmjet orës 22 dhe 5 lejoheni të
largoheni nga shtëpia vetëm për

një arsye të rëndësishme: p. sh. për
të shkuar në punë, për shkak të
emergjencave mjekësore ose të
kujdesit kundrejt kafshëve. Deri ë
orën 24 ju lejoheni të dilni shëtitje
i vetëm ose të ushtroni sport.
Takimet private: Pjesëtarët e një
familje lejohen të takohen vetëm
me një person tjetër (fëmijët deri
14 vjeç nuk numërohen).
Duke filluar nga një incidencë prej
165 mbyllen shkollat dhe kopshtet
(kujdesi i rregullt). Në rastin e klasave
në vitet e fundit dhe shkollave
mbështetëse janë të mundura
përjashtime.
Në landet federale janë të
mundura edhe rregulla më të
rrepta. Në rastin e një incidence
mbi 100 vlejnë rregullat e landeve
federale. Informacione mbi këtë
gjë ka në faqet e landeve.

Puna dhe paratë
ÇFARË NDODH, NËSE PUNËDHËNËSI IM E
MBYLL AKTIVITETIN PËR MOMENTIN PËR
SHKAK TË KORONAS?
Normalisht ju vazhdoni të posedoni të drejtën për tu
trajtuar me pagë, edhe nëse ju nuk mund të punoni.
ÇFARË DUHET TË BËJ, NËSE NGELEM PA PUNË?
Ju duhet të regjistroheni në Jobcenter-in tuaj ose
zyrën tuaj të punës. Të dyja presin vizitorë por vetëm
në raste urgjente dhe duke caktuar një takim. Ju mund
të regjistroheni si i papunë me telefon, me letër ose
online. Kërkesat mund ti parashtroni edhe online.
E rëndësishme është: Rregullat e mbrojtjes kundrejt
largimit nga puna vazhdojnë të jenë në fuqi. Përveç
kësaj u thjeshtua aksesi kundrejt siguracionit bazë
për personat që kërkojnë punë.
ÇFARË NDODH, NËSE PUNËDHËNËSI IM KA
URDHËRUAR PUNË ME ORAR TË SHKURTUAR?
Ju mund të përfitoni deri në 24 muaj pagesën për punë
me orar të shkurtuar. Mund të jetë deri në 87 % të

pagës tuaj të munguar. Nëse janë përmbushur të gjitha
kushtet, kontrollohet për çdo rast nga agjencia e punës.
ÇFARË NDIHMASH MUND TË MARR PËR
NDËRMARRJEN TIME?
Instituti kreditor për rindërtim (KfW) ofron kredi të
ndryshme të favorshme për ndërmarrjet. Ju lutemi
drejtojuni bankës tuaj ose partnerëve të financimit,
të cilët akordojnë kreditë e KfW. Ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme, të cilat sigurojnë ose zgjerojnë ofertën
e tyre me vende për arsim profesional, përfitojnë
mbështetje financiare.
ÇFARË MBËSHTETJE MARRIN TË VETË-PUNËSUARIT
ME NJË PERSON DHE BIZNESI I VOGËL?
Në dispozicion gjendet një program special i KfW
me kushte të përshtatshme kreditimi, grante për
shpenzimet operacionale, garanci me përfshirjen
e qeverisë federale, masa ndihmëse fiskale ose një
paketë mbështetëse për Start-ups.

MUND TË PARASHTROJ KËRKESËN PËR
NJË SHTESË PËR FËMIJËT?
Nëse të ardhurat tuaja nuk mjaftojnë për të gjithë
familjen, ekziston mundësia e një ndihme financiare.
Në 2021 ju mund të përfitoni 30 ditë pagesë kur
fëmijët janë sëmurë, për çdo prind (60 ditë, nëse ju
e rrisni fëmijën e/i vetme/vetëm). Kjo vlen edhe
në rastin kur ju duhet të kujdeseni për fëmijën tuaj
në shtëpi, pasi shkolla ose kopshti janë mbyllur për
shkak të pandemisë.

ÇFARË MBËSHTETJE KA PËR STUDENTËT?
Studentët mund të kërkojnë në rastin e një
emergjence financiare një grant pranë shërbimeve
studentore. Ai përmban deri në 500 Euro në muaj.
Përveç kësaj ekziston një kredi studimesh e KfW,
edhe për studentët e huaj.

ÇFARË VLEN PËR UDHËTIMET?
Udhëtimet private dhe turistike brenda dhe jashtë
vendit, të cilat nuk janë të domosdoshme, duhet që të
vazhdohen të mos kryhen. Ju lutemi informohuni para
udhëtimit tuaj në një vend të huaj pranë ministrisë
së jashtme dhe pranë ministrisë së brendshme mbi
kufizimet aktuale të udhëtimit dhe kontrollet në kufi.
ÇFARË DUHET TË KEM PARASYSH KUR TË KTHEHEM?
Kush vjen në Gjermani nga një zonë me rrezik,
incidencë të lartë ose me variante të virusit, duhet që
para udhëtimit të plotësojnë një regjistrim digjital të
udhëtimit. Te të gjitha fluturimet dhe te çdo udhëtim
nga një zonë me incidencë të lartë ose me variante të
virusit nevojitet një test negativ. Në rastin e ardhjes
nga një zonë rreziku ju lejoheni ta paraqisni rezultatin
e testit deri në 48 orë pas udhëtimit.
Pas udhëtimit, parimisht të gjithë janë të detyruar të
qëndrojnë për 10 ditë ose 14 ditë në karantinë në shtëpi,
nëse udhëtimi kryhet nga zona me variante të virusit.
Nëse jeni testuar negativ me Coronavirus, jeni
vaksinuar plotësisht kundër virusit ose jeni shëruar

KU MUND TË GJEJ INFORMACIONE TË
BESUESHME MBI KËTO TEMA NË GJUHË TË
NDRYSHME?
Interneti është plot me thashetheme dhe fake news, të
cilat përhapen me shpejtësi nëpërmjet chat-eve në grup.

tashmë nga një sëmundje me Corona, nuk duhet që
futeni në karantinë pas udhëtimit nga një zonë rreziku.
Në rastin e udhëtimit nga një zonë me incidencë të
lartë duhet që vetëm personat e testuar të hunë në
karantinë për 10 ditë, duke filluar nga dita e 5-të pas
udhëtimit, kjo karantinë mund të ndërpritet me një
test tjetër. Kush është vaksinuar ose është shëruar
plotësisht, është i detyruar që të testohet vetëm pas
udhëtimit nga një zonë me variante të virusit dhe pas
udhëtimit të futet në karantinë
Se ku mund të testoheni e merrni vesh në numrin e
telefonit 116 117.
Kujdes: Në rast mosrespektimi të detyrimit të
karantinimit, do të gjobiteni.
Shtetet që klasifikohen si zonë e
rrezikshme, me incidencë të lartë
ose me variante virusi i gjeni këtu:
https://www.rki.de/DE/Content/
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Risikogebiete_neu.html

Informacione aktuale në gjuhë të ndryshme, të cilave
ju mund ti zini besë, gjeni në:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus dhe
www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virus.
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